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For LED professionals

verklaring van de toetsen:

1-  5 lampjes om het actieve kanaal aan te geven
2-  CH knop om het actieve kanaal in te stellen 
     (bij elke keer drukken verspringt het kanaal 1 stap)
3-  
4-  + knop voor verhogen van de helderheid
5-  - knop voor verlagen van de helderheid
6-  wandhouder voor de RF afstandsbediening

werk frequentie:  433 Mhz
maximale afstand: +/- 20 mtr   (in vrije omgeving, zonder beton en metaal)
Batterij:  CRC2032 platte knoopcel

=======================
A- antenne draad (hoort uit de behuizing te steken)

B- voeding aansluitingen  (LED driver 12 tot 32 volt DC)  

C- programmeer knop  (druk 1 keer op deze knop, hierna op de + knop 
     op de remote controller, hierna zijn de 2 componenten op elkaar ingesteld.    
     deze stap kan herhaald worden voor elk van de 5 kanalen.
     eerst met kanaal knop “2" het kanaal instellen (zie „1" en „2")  hierna de 
     progrogrammering stappen volgen (zie „C“)
    
D- uitgang aansluitingen op
     de LED strip of lampen.
     uitgang spanning is gelijk aan de ingang spanning 
     (zorg dat deze gelijk zijn.)  uitgang maximaal 5 Ampère per uitgang

E- remote controller.

aan / uit toets (na het uitzetten word de laatste instelling onthouden)

5 kanaals Remote Single color LED DIM UNIT   Type: BL-SCLDC-24-240-REM
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Bedankt voor het kiezen van dit Blueline product.

Deze Single color remote control set heeft 4 drukknoppen om handmatig de 5 kanalen te dimmen.
u kunt op 1 afstand bediening 5 verschillende ontvangers (controllers) programmeren.

De afstandsbediening kan ingesteld worden met een controller zodat er ook 2 of meer controllers naast elkaar gebruikt 
kunnen worden in verschillende ruimten.

LED driver

LED driver
LED Repeater  max 360W aan 24V
Type: BL-3CHSR-24V-360W

LED Remote controller  max 240W aan 24V

230volt

230volt

meerdere controllers achter elkaar geschakeld doormiddel van repeaters

LED strips

LED strips
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